
    58. Országos PTTT és Túraverseny
     Gödöllő, 2020. július 18.

                 Menetutasítás

                 "A2" kategória

Táv: 4800 m Szint:      90  m Menetidő:       115 perc

Menetsebesség: 3,5 km/óra + 10 szintemelkedésenként + 1 perc

Ell.pont Menetidő                                     Pontmegnevezés / feladat

   (perc)

R-1 1  1./Milyen tereptárgyat  jelölnek a térképen fekete színű X-el? 

Jelölés után írjátok be a versenykarton soron következő rovatába!

2 4 bozótos K-i szélén

3 4+1 3./  Iránymérés:  A bójánál jelölni nem kell!

Tájolóval (ÉK 360 fokos) mérjétek meg a kb. É-i irányban látható adóto-

rony irányszögét. A  mért értéket írjátok be a versenykarton soron következő

rovatába.

4 4 bozótos     

5 15+1 5./Távolságmérés:  a bójánál nem kell jelölni! Induljatok el a térképen pirossal

bejelölt úton ÉK-i irányba, követve a jelölést az útvonal végén található bójáig.

Lépésszámlálással  mérjétek meg a bóják közötti távolságot, majd az eredményt

a versenykarton soron következő rovatába kell beírni.

6 6 tereplépcső

7 4 kis kúp

8 2 gödör

9 4 lapos gödör

10 7+1 10./ Távolságfésű:    A bójánál jelölni nem kell! 

Induljatok el a  pirossal jelölt úton É-i irányba és a  222 m-re lévő bója

kódját írjátok  a versenykarton soron következő rovatába!

A távolságot lépésszámlálással mérjétek!

11 6 bokrok tisztáson

12 6 bozótos ÉNY-i szélén

13 3 ösvényen ÉNY-i úttól 55 m-re

14 5 felhagyott ösvény erdőben

15 9 jellegfa

16 2 ösvényen     

17 4 bozótos

18 4+1 18./A bejelölt ell.ponton nincs bója, nem kell jelölni! Az alábbi kérdéseket kell megválaszolni

Mi a bejelölt tereptárgy?            A választ írjátok be a versenykarton 19.rovatába.

Mennyi lyuk található a tereptárgyon? Választ a vers.karton  20.rovatába írjátok be.

19 2+1 19./A bejelölt ell.ponton nincs bója, nem kell jelölni! Az alábbi kérdéseket kell megválaszolni

Mi a bejelölt tereptárgy?     A választ írjátok  be a versenykarton 21.rovatába.

Ki a templomosok mestere?      A választ írjátok be a versenykarton 22.rovatába.

20 4 letörés alatt

21 4 ÉNY-i letörés

22 7+2 22./Térkép helyesbítés-tereptárgy felismerés

A térképen a nagy körrel ábrázolt területen járd végig a mesterséges tereptárgya-

kat. Számold meg őket, a mennyiséget írd be a versenykarton  25. rovatába

A versenykarton 26. rovatába a körön belül található tereptárgyak azon mennyi-

ségét írd be, amelyek a térképen  ábrázolva vannak!
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